
 

 

‘BELEEF DE VRIJHEID’ 

Het adoptieprogramma wordt verankerd in een educatief programma voor 

jongeren 

Waarom een educatief programma 

We leven al meer dan 75 jaar in een vrije samenleving. Het is van belang dat de jeugd weet wat er in 

de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en welke offers zijn gebracht om de vrijheid te bewerkstelligen. 

De generaties, die in de toekomst het adoptieprogramma zullen voortzetten, moeten bewust zijn én 

blijven van de weelde van onze vrije samenleving en tevens van de bedreigingen hiervan. De 

Stichting Adoptiegraven wil hieraan bijdragen door de ontwikkeling van een educatief programma in 

combinatie met de adoptie van een Amerikaans oorlogsgraf. Met deze verbreding en verdieping van 

het adoptieprogramma ontstaat niet alleen een tastbaar en blijvend educatief instrument, maar 

vormt het ook een borging van adoptie als immaterieel cultureel erfgoed voor de toekomst. 

Hoe ziet het educatief programma er uit. 

Het educatief programma laat scholen en individuele bezoekers op interactieve wijze kennis maken 

met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, met de Amerikaanse begraafplaats en met de 

verhalen van de soldaten die er begraven liggen. Het programma laat zien dat een oorlog alleen 

verliezers kent. Met de adoptie van het graf van een Amerikaanse soldaat wordt de geschiedenis 

tastbaar en persoonlijk en kan de klas na de lessen een bezoek brengen aan het graf van deze 

soldaat. 

 

Het educatieprogramma is te bereiken via een weblink (www.beleefdevrijheid.eu) en bestaat uit vier 

interactieve films van circa 30 minuten. Het programma bevat verder 5 lesblokken en opdrachten. De 

lesblokken zijn onderverdeeld in de volgende onderdelen: 

 Periode voor WOII 

 Inval Duitsers mei 1940 

http://www.beleefdevrijheid.eu/


 De Bezetting van Nederland en leven onder het nazibewind 

 De bevrijding van Limburg – de invasie in Duitsland 

 Amerikaanse begraafplaats 
 

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de huidige tijd waarbij met enkele voorbeelden aandacht 
wordt gevraagd voor de kwetsbaarheid van onze democratie. Daarbij wordt het migratievraagstuk 
niet geschuwd. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van interactieve video waardoor de gebruiker zelf kan bepalen in welke 
onderwerpen hij of zij zich wil verdiepen. Het programma is uitermate geschikt voor E-Learning, 
educatie, spellen etc. Met video als basis ontstaat er, in tegenstelling tot plaatjes of grafische 
animatie, meer sfeer en beleving en neemt het de gebruiker mee in het verhaal. Met betrekking tot 
de Amerikaanse begraafplaats halen we verhalen op, laten oude beelden zien en aan de hand van de 
plattegrond gaan we de begraafplaats verkennen.  
 
Voor leerlingen van het basisonderwijs is het waarderen van onze vrijheid en het leven in een 
democratie een belangrijk uitgangspunt. Aan de hand van een film van 30 minuten krijgen ze hierin 
inzicht. In de film worden de personages door basisschoolkinderen zelf gespeeld. Dit nodigt uit om 
verder te praten in de klas en/of een excursie te maken naar enkele gefilmde locaties.  
 
Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is het ontwikkelen van een kritisch besef en het leren 
leggen van verbanden tussen heden en verleden het uitgangspunt. Aan de hand van de 
onderliggende lesblokken wordt de film en de lesstof verder uitgediept en worden zij gestimuleerd 
om in de klas verder te praten en/of een excursie te maken naar enkele gefilmde locaties.  
 
Doelgroep op de basisschool zijn kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar. Voor het voortgezet 
onderwijs richt het programma zich op 12-15 jarigen. Primair wordt het programma ingezet in de 
geschiedenislessen (waar mogelijk combineren met vak burgerschap). Inzet van het programma 
betekent ook het gebruik van nieuwe media in de lessen.  
 

Hoe is het programma tot stand gekomen 

Voor de opzet van de lesprogramma ’s is er nauw samengewerkt met leerkrachten van de 

Basisschool Bocholtz, de Basisschool Maurice Rose in Margraten en het Bernard Lievegoed College in 

Maastricht. Deze leraren geven concreet invulling aan de onderdelen van het lesprogramma zodat 

deze optimaal aansluiten bij de huidige lesmethoden en doelgroepen. Er zijn audities gehouden om 

kinderen van deze scholen actief te betrekken bij het maken van de film. Bij het samenstellen van de 

film en het lespakket is gebruik gemaakt van de input en adviezen van verschillende personen en 

instanties: historici, musea, scholen, bedrijven en stichtingen. Voor de uitvoering van dit project 

onder de naam ‘Beleef de vrijheid’ tekent Rob Essers van Evisual (https://evisual.nl). 

 
Op dit moment hebben 31 scholen een graf geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats en op 
deze scholen gaan we ons in eerste aanleg richten. De bedoeling is om dit aantal verder uit te 
breiden. Ook scholen in Duitsland hebben aangegeven belangstelling te hebben voor dit project.  
 
De Euregio 
De Euregio speelt een belangrijke rol in dit project. De film start in het Hürtgenwald waar een 
schoolklas op excursie is en een leerling een “dogtag” van een Amerikaanse soldaat vindt. Dit 
gegeven vormt de aanleiding tot een zoektocht naar de persoon achter dit naamplaatje. Wie was hij, 
wat is met zijn lichaam gebeurd en wat speelde zich af in het Hürtgenwald? 
 

https://evisual.nl/


 

 
 
 
Verhalen van zowel Amerikaanse als Duitse zijde komen boven water, zoals “A time for healing” en 
het verhaal van de Duitse Luitenant Friedrich Lengfeld. De hoofdrolspeler Sam raakt bevriend met 
een Duitse jongen die hij heeft ontmoet tijdens een uitwisselingsprogramma tussen verschillende 
scholen in de Euregio. Zij bezoeken de Duitse begraafplaats in IJsselstein. De Duitse begraafplaats is 
veel soberder dan deze b.v. in Margraten of in Normandië. Hoe worden de gesneuvelde Duitse 
soldaten herdacht? 
 

 

Met een enorme betrokkenheid van leraren, leerlingen Basisschool Bocholtz, adoptanten en 

vele anderen is het project tot stand gekomen. Enkele verhalen… 

 



 

Fon Kisterman, 

Geschiedenis leraar Sophianum te Gulpen 

Ik vind het van groot belang dat de herinnering aan de periode van de Tweede Wereldoorlog levend 

gehouden wordt. Er zijn steeds minder ooggetuigen in leven die ons kunnen vertellen waarom we 

nooit meer een dergelijke oorlog willen meemaken. De manier waarop deze periode nu in beeld 

gebracht wordt is heel toegankelijk en maakt de jongere generatie bewust van alle verschrikkingen 

van toen. Als je momenteel de rellen in Nederland bekijkt zie je maar weer hoe gemakkelijk mensen 

zich laten opruien en laten aanzetten tot geweld. 

Ik vind het ook belangrijk dat met name de jeugd zich bewust is van het feit dat duizenden hun leven 

gelaten hebben om ons weer in vrijheid te kunnen laten leven, deze helden moeten we in ere 

houden. In deze Corona-tijd merken we deels wat inperking van vrijheden voor impact heeft. 

Laten we de herinnering levend houden. 

 

 



 

Erik Theunissen,  

leerkracht Basisschool Maurice Rose in Margraten 

Afgelopen jaar heb ik mee mogen werken aan dit prachtig project dat voor mij op twee manieren 

heel bijzonder is geweest. Allereerst omdat onze school is vernoemd naar generaal-majoor Maurice 

Rose, ook begraven op de Amerikaanse begraafplaats  waardoor er tussen school en begraafplaats 

een sterke band bestaat. Ten tweede omdat je aan een project meewerkt waar je in de toekomst 

gebruik van maakt om kinderen meer te laten ontdekken over wat zich in de eigen regio heeft 

afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

Natuurlijk is er over die Tweede Wereldoorlog al veel geschreven en zijn er talloze documentaires 

gemaakt. Uniek aan dit educatieproject is echter dat hierin de eigen omgeving en in het bijzonder 

ook de Amerikaanse begraafplaats, meer centraal staan. Op diverse locaties in de regio zijn opnames 

gemaakt die voor velen herkenbaar zullen zijn. Hierdoor worden kinderen nieuwsgierig gemaakt naar 

een stukje oorlogshistorie uit de eigen omgeving. De verhaallijn die door het project loopt, zorgt 

ervoor dat kinderen zich kunnen identificeren met de hoofdrolspelers en zo nog meer betrokken 

raken. 

Tijdens de diverse opnames ben ik tot de ontdekking gekomen dat heel veel gebeurtenissen in de 

eigen regio voor velen tot nu toe onbekend waren en nu de aandacht krijgen die ze verdienen. Zeker 

ook omdat vooral het menselijke aspect belicht wordt. 

 



 

Jori Videc, 

geschiedenis leraar Bernard Lievegoed College Maastricht 

Veel schoolboeken behandelen het thema Tweede Wereldoorlog erg algemeen, waarbij de grote 

lijnen worden gevolgd binnen het voorgeschreven nationale curriculum. Voor leerlingen is dit niet 

altijd even aansprekend. Daarom is het belangrijk om binnen dit thema ook in te zoomen op de 

lokale geschiedenis die verder gaat dan de grote gebeurtenissen en de beroemde persoonlijkheden. 

Door veel persoonlijke verhalen van gewone mensen en soldaten aan bod te laten komen, beogen 

we de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog dicht bij de leerlingen te brengen en een gezicht te 

geven. Hiermee willen we bijdragen aan de bewustwording dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en 

oorlog eigenlijk alleen maar verliezers kent. Op begraafplaatsen zoals in Margraten wordt in één 

oogopslag duidelijk hoe hoog de prijs was die voor onze vrijheid is betaald. 

Naast aandacht voor lokale microgeschiedenis is ook eigentijdse didactiek van belang om leerlingen 

aan te zetten tot betekenisvol leren. Daarom haken we met een deel van het lesmateriaal aan op het 

concept ‘gamification’. Dit spelenderwijs leren en ontdekken met behulp van diverse digitale tools is 

binnen het onderwijs aan een snelle opmars bezig. Daarnaast komen leerlingen in aanraking met 

authentieke historische bronnen, zoals archiefstukken, oude foto’s en memoires van betrokkenen. 

Dit alles vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld soldaten tegenover burgers en 

Geallieerden tegenover Duitsers. Hiermee beogen we leerlingen kritisch te laten denken en tot 

historische beeldvorming aan te zetten. Dit heeft tot doel de lessen over de oorlog écht te laten 

beklijven.  



Remy Geurts 

Leerkracht Basisschool Bocholtz 

Ruim 16 jaar geleden adopteerde ik een soldatengraf in Margraten. Het idee om iets heel kleins terug 

te kunnen doen voor onze bevrijders sprak mij enorm aan. Het was een manier om iets van de 

dankbaarheid die mijn grootouders vaak uitspraken, en wij nu nog steeds voelen, vorm te geven. 

 

Het adopteren van een graf doe je niet alleen op papier, maar breng je ook in de praktijk. Inmiddels 

is het traditie geworden rondom de verschillende feestdagen: een ritje naar Margraten om bloemen 

te brengen naar het graf en even stil te staan bij onze vrijheid.  

Een aantal jaar geleden kwam ik in contact met de Amerikaanse familie van mijn adoptiesoldaat: 

Joseph W. Hopp. Zijn broer, Henry, bleek nog steeds in leven te zijn en nog steeds hebben we contact 

met Henry en zijn vrouw, inmiddels zijn we al twee maal bij ze op bezoek geweest in de Verenigde 

Staten. 

Als leraar aan Basisschool Bocholtz zijn dit natuurlijk verhalen die ik graag aan mijn leerlingen vertel. 

Keer op keer, jaar op jaar, wordt er met open mond naar de verhalen geluisterd die Private First Class 

Joseph Hopp tijdens zijn training en tijdens zijn gevechten in Europa heeft meegemaakt. Hierbij maak 

ik dankbaar gebruik van alle brieven die Joseph naar zijn moeder heeft gestuurd en die later door de 

familie Hopp in een boek zijn gebundeld. De oorlog die zo ver weg lijkt, komt dan plots heel dichtbij. 

Nu kunnen leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs in een dialoog goed uitleggen wat 

vrijheid betekent en welke rampen er ontstaan als je mensen vrijheden afneemt. Er zijn genoeg 

voorbeelden op de wereld te bedenken waarbij het verlies van vrijheid in het spel is. Gelukkig zijn de 

meeste kinderen in de klas in vredestijd opgegroeid, alhoewel er ook in Bocholtz voor oorlogsgeweld 

gevluchte gezinnen wonen. De leerlingen waren erg onder de indruk van het meewerken aan de film 

en dit educatieprogramma. Ook zijn ze erg onder de indruk van de mogelijkheid om samen voor een 

soldatengraf in Margraten te kunnen zorgen. Meteen kwamen er allerlei ideeën op tafel om zoveel 

mogelijk respect te betuigen aan onze soldaat, want zo voelt het.  

Zo zijn veel leerlingen inmiddels al op eigen initiatief met hun ouders naar het graf geweest. 

 



De adoptie is voor de leerlingen van groep 8 extra bijzonder, omdat zij jaarlijks een bezoek aan de 

begraafplaats brengen. Het verhaal van Luitenant Enman Warren, onze adoptiesoldaat, zal een vast 

onderdeel worden van de excursie naar Margraten. Een dergelijk persoonlijk verhaal maakt 

geschiedenis namelijk tastbaar. Wie de geschiedenis kent, behoedt zich voor fouten in de toekomst. 

Respect voor elkaar, grenzen stellen, zorgen voor een ander en heldere onderlinge communicatie zijn 

daarbij kernthema’s die we op school bespreken. Enman Warren zal voor onze leerlingen dus de 

beste leermeester zijn die we ons kunnen wensen.  

 

De ouders van Mel Grooten, ook meespelend in de film  

Als klein kind zat ik uren aan oma's keukentafel, luisterend naar de indrukwekkende meegemaakte 
oorlogsverhalen. Het maakte indruk, zoveel indruk dat ik steeds weer vroeg naar diezelfde 
hartverscheurende verhalen. Ik kan me niet herinneren dat ik toen dezelfde emotie voelde als 
tegenwoordig, misschien maar goed ook! Mijn opa en oma, waar ik zo van hield waren er immers 
nog en voor mij voelde het niet alsof ze er op dat moment nog toonbaar verdriet van hadden. 

Nu mijn eigen kinderen diezelfde geschiedenis op school krijgen gepresenteerd, vertel ik hen mijn 
kennis door, ook hen grijpt het verleden aan en vragen naar uitleg en meer. Door de deelname aan 
de film waar ook achtergebleven sporen uit de oorlog worden bezocht, proef je meer sfeer, de 
afstand lijkt kleiner te worden, verhalen worden duidelijker en krijgen enige empathie, geheel 
doordat je het vertelde verhaal visueel wordt gemaakt. 

Het verschil tussen mij, vroeger in die leeftijd en de tegenwoordige jeugd, ze zijn een stuk mondiger 
en veelzijdige meningen zijn toegestaan, waardoor de vraag gesteld mag worden wat het verhaal 
over de Tweede Wereldoorlog en vrijheid met je doet. Er komt een dialoog, dit vormt andere 
inzichten, waardoor positieve verbinding kan ontstaan. 

Een absolute meerwaarde want in deze wereld is verdraagzaamheid en respect onder elkaar hard 
nodig! 

 



De hoofdrolspeler: Sam 

Sam 

Hallo, ik ben Sam en ik doe mee aan de film, omdat ik de oorlog 

interessant vind. Ik was in Berchtesgaden aan het wandelen en ik zag 

heel veel ingangen van bunkers en ik zag het vakantiehuisje van Hitler. Ik 

heb de hoofdrol; ik vind het heerlijk om te stralen voor de camera. 

Opa en oma 

Sam komt enthousiast naar ons toe en vertelt: op school worden 

kinderen gezocht voor een rol in een film over de gebeurtenissen in de 

Tweede Wereldoorlog. Sams ouders werkten allebei op de dag dat de 

rollen verdeeld werden. Wij, opa en oma, hadden het geluk, dat we 

mochten genieten van een intens blije Sam, die de hoofdrol kreeg. 

Sam en oma zijn in Echt naar het Oorlogsmuseum geweest. Sam was 

zeer geïnteresseerd in het leven tijdens de oorlog. Daar zag en hoorde 

hij ook het oorlogsverhaal van onze 99-jarige buurvrouw tant Leen op de 

video. Wij zijn trots op zijn inleving en spontaniteit bij het spelen. We 

verheugen ons om van Sam te genieten in de film. Veel succes met deze 

belangrijke en mooie productie. 

 

Opa Nol en Oma Lia. 

 

Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van 

     

 

      

 

waarvoor onze hartelijke dank. 


